EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 BRATISLAVA
tel.: +421 2 67295215, 5225, e-mail: dekfaj@euba.sk

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
I. ODDIEL (VYPLNÍ UCHÁDZAČ)

Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné
priezvisko

Meno

Titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Miesto narodenia

Rodinný stav

Číslo OP (pasu)

Štátna
príslušnosť

E-mailová adresa

Telefón

Názov a sídlo
terajšieho
zamestnávateľa
Pracovné zaradenie

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo
Obec

PSČ

Korešpondenčná
adresa (ak je iná ako
adresa trvalého
bydliska)

Údaje o získanom magisterskom vzdelaní uchádzača
Úplný názov
vysokej školy
Sídlo vysokej školy
Úplný názov fakulty
Sídlo fakulty
Študijný odbor
Študijný program
Číslo diplomu
Názov obhájenej
diplomovej práce

Dátum
vystavenia

Meno vedúceho
diplomovej práce

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku
v študijnom
odbore/ študijnom
programe
k termínu
1.
z predmetov
(minimálne dva
predmety študijného
odboru)

2.

3.
na pracovisku/
katedre

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti.
V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby Ekonomická univerzita v Bratislave spracúvala moje
osobné údaje na účely rigorózneho konania až do jeho ukončenia. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje
uvedené v prihláške a jej prílohách. Zároveň dávam Ekonomickej univerzite súhlas na zverejnenie svojich
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia a priznaný akademický titul za
účelom konania slávnostnej promócie a uvedenia v zozname absolventov. Beriem na vedomie, že tento
súhlas môže odvolať s odôvodnením len písomne na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo príslušnej
fakulte v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len
poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

................................................
Dátum

.....................................................
Podpis uchádzača

Prílohy prihlášky:
1. úradne overená kópia diplomu o ukončení II. stupňa vysokoškolského štúdia
2. u uchádzačov, ktorým bol akademický titul „magister“ priznaný dodatočne úradne overená kópia
oprávnenia používať akademický titul
3. úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej
záverečnej skúške
4. profesijný životopis
5. u vydatých uchádzačiek úradne overená kópia sobášneho listu
6. u absolventov zahraničných vysokých škôl úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov vydaných
zahraničnou vysokou školou
7. zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov (ak existujú)
8. doklad o úhrade poplatku spojeného so zabezpečením rigorózneho konania (ako doklad možno
uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe
z internetového bankovníctva)

II. ODDIEL (VYPLNÍ FAKULTA)

Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky
Prihláška bola prijatá
bez doplnenia

Dátum

Podpis dekana

Uchádzač doplní tieto
náležitosti
Dátum určený na
doplnenie prihlášky
Prihláška bola prijatá
po doplnení

Podpis dekana
Dátum

Podpis dekana

Predmety rigoróznej skúšky
Predmet č. 1
Predmet č. 2
Predmet č. 3
Podpis dekana

Dátum

Komisia pre rigorózne skúšky
Predseda komisie
Člen komisie
Člen komisie
Člen komisie
Podpis dekana

Dátum

Záznam o rigoróznej práci
Téma rigoróznej práce

Jazyk vypracovania
rigoróznej práce

Termín na odovzdanie
rigoróznej práce

Vedúci rigoróznej práce

Pracovisko
vedúceho

Oponent č. 1 rigoróznej
práce

Pracovisko
oponenta č. 1

Oponent č. 2 rigoróznej
práce

Pracovisko
oponenta č. 2

Oponent rigoróznej
práce č. 1 prácu
odporúča/neodporúča

Oponent rigoróznej práce č. 2
prácu odporúča/neodporúča

Podpis dekana

Dátum

Záznam o rigoróznej skúške
Názov rigoróznej práce
Študijný odbor/
študijný program
Rigorózna skúška
konaná dňa

Jazyk rigoróznej skúšky
a obhajoby rigoróznej práce
1.

Ústna rigorózna skúška
z predmetov
(položené otázky
k predmetom)

2.

3.

Obhajoba rigoróznej
práce
(položené otázky
k obhajobe rigoróznej
práce)

Hodnotenie ústnej
rigoróznej skúšky *
(nehodiace sa prečiarknuť)

vyhovel/nevyhovel

Termín na vykonanie
opravnej ústnej rigoróznej
skúšky

Hodnotenie obhajoby
rigoróznej práce
(nehodiace sa prečiarknuť)

vyhovel/nevyhovel

Termín na opakované
predloženie rigoróznej
práce

Dôvody opakovaného
predloženia rigoróznej
práce
Celkový výsledok
rigoróznej skúšky
(nehodiace sa prečiarknuť)
Odporúčanie komisie
pre rigorózne skúšky
(vyznačiť X)

vyhovel

nevyhovel

udeliť akademický titul

neudeliť akademický titul

(podľa § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z.)

(podľa § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z.)

Podpis predsedu
komisie

Podpis člena komisie

Podpis člena komisie

Podpis člena komisie

Dekan fakulty berie výsledok rigoróznej skúšky na vedomie:
Podpis dekana fakulty

Dátum

Skratka
akademického
titulu

udelením akademického titulu
Dôvod skončenia
rigorózneho konania
(vyznačiť X)

Diplom číslo

Podpis dekana fakulty

rozhodnutím skúšobnej komisie o neúspešnom opakovaní rigoróznej
skúšky alebo jej časti
doručením písomnej žiadosti uchádzača o ukončenie rigorózneho
konania
Vysvedčenie číslo

Dátum

